Salvador, 17 de julho de 2020.

Ilmo. Srs./Sras.
Sócios/as e Diretores/as do
ELO - Ligação e Organização
Salvador - BA

Ref.: Parecer do Conselho Fiscal sobre as demonstrações contábeis do exercício de 2019.
De posse do material disponibilizado para este Conselho Fiscal – Balanço Patrimonial encerrado em
31/12/2019, relatório financeiro de 2019, Relatório de Atividade 2019 de emissão do ELO, assim como o
Relatório de Auditoria Institucional elaborado pela organização independente, AUDATE – AUDITORIA E
CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S.C, transcrevemos o parecer conclusivo, o qual enviamos
para apreciação da Assembleia, conforme assim nos foi designado.
A documentação apresentada está de acordo com as práticas contábeis, demonstrando a situação
patrimonial do ELO, em conformidade com o parecer da Auditoria independente apresentado sem
ressalvas, datado de 10 de junho de 2020.
As demonstrações contábeis apresentadas, lidas na sua totalidade, representam em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira do ELO em 31.12.2019, de acordo com os Princípios
Fundamentais da Contabilidade.
As demonstrações contábeis e os relatórios retratam o bom desempenho da Gestão de Projetos de
responsabilidade do ELO, posto que não há nenhum comentário ou crítica por parte dos mesmos.
O Conselho Fiscal considera ELO uma entidade estruturada e organizada, que sempre busca aprimorar
seus procedimentos.
Considerando a atual conjuntura político econômica de nosso país e o contexto adverso imposto pela
Pandemia da Covid-19, a partir da análise da composição das contas do ELO, este conselho sugere a
busca da diversificação de fontes, projetos e parcerias para diminuição da dependência das fontes de
recursos atuais.
O Conselho sugere que para os próximos anos, a coordenação executiva considere a apresentação dos
dados comparativos entre previsto e realizado, não só do ponto de vista financeiro mas também em termos
de metas e resultados institucionais, subsidiando melhores dados para análises e recomendações da
assembleia.
Os documentos apreciados demonstram maior solidez e equilíbrio a partir da incorporação de um novo
projeto, a Plataforma MROSC, apoiado pela União Europeia.
O Conselho Fiscal no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, à vista do relatório dos auditores
independentes, é de opinião que as citadas peças refletem adequadamente a situação patrimonial e
financeira do ELO e emite parecer FAVORÁVEL à aprovação das contas apresentadas referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
Sendo só para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações,

Maria Elisa Huber Pessina

Eliana Bellini Rolemberg

Rebeca Ribas Bulhosa
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